SERDECZNIE WITAMY W MONDSEE
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU
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INFORMACJA

SZLAK KULTURALNY
DOJŚCIE Z BAZYLIKI ŚW.
MICHAŁA DO PARKINGU
AUTOBUSOWEGO
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Bazylika św. Michała
W 748 roku książę Bawarii Odilo II utworzył klasztor Mondsee na ruinach zabudowań z czasów rzymskich. Po obaleniu księcia Tassilo III przez cesarza Karola, Mondsee przekształcono w klasztor cesarski. W XV wieku wzniesiono
na nowo wszystkie kościoły na obszarze MondSeeLand,
w 1444 powstała sala kapitulna, a w 1448 – krużganek.
W 1514 roku w Mondsee powstało pierwsze gimnazjum
kolegialne w Górnej Austrii, które istniało do rozwiązania
klasztoru.
Jeden z najważniejszych rzeźbiarzy epoki baroku, Meinrad
Guggenbichler, pracował w Mondsee przez 44 lata, aż do
śmierci. Stworzył dla kościoła klasztornego kilka ołtarzy,
ambonę oraz szafę organową. Klasztor w Mondsee został
rozwiązany w 1791 roku, jako jeden z ostatnich na ziemiach
austriackich.
W 2005 roku dawny kościół klasztorny został podniesiony
do rangi bazyliki mniejszej przez papieża Jana Pawła II,
w tym samym roku rozpoczęła się również trwająca trzy lata
renowacja kościoła.
W bazylice św. Michała nakręcono też scenę ślubu do filmu „Dźwięki muzyki”, który cieszy się dużą popularnością
szczególnie w krajach anglojęzycznych i w Azji.
Adres: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166
Otwarte: cały rok
Muzeum Palafitów i Muzeum Klasztorne
Na wystawie o powierzchni ponad 1400 m² prezentowana jest historia kultury osad na palach, zwanej również
kulturą Mondsee, a także historia klasztoru Mondsee i jego
otoczenia.
W 2011 roku osady na palach w regionie alpejskim zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Na gości odwiedzających muzeum czekają liczne znaleziska i wyniki badań szeroko rozpowszechnionej „kultury Mondsee” z okresu neolitu, której nadano tę nazwę ze
względu na ważne wykopaliska nad jeziorem Mondsee.
Klasztor został utworzony w 748 roku, a rozwiązany w 1791.
W pomieszczeniach dawnego klasztoru Mondsee można
zapoznać się z wystawami poświęconymi historii i kulturze
klasztoru i jego otoczenia, archeologii i historii budownictwa, sztuce sakralnej, malarstwu książkowemu oraz kulturze
ludowej. Szczególnie warto zobaczyć dawną kaplicę św.
Benedykta (miejsce pochówku mnichów) z freskami
z końca XIII wieku, oratorium oraz dawną gotycką bibliotekę
klasztorną.
Adres: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee
Tel.: +43 6232 2895
Otwarte: maj – wrzesień: wtorek – niedziela
październik: soboty, niedziele i święta
Skansen i Muzeum Rolnictwa w Mondsee
Muzeum Rolnictwa w MondSeeLand zostało wybudowane
w 2007 roku jako nowoczesna interpretacja rolniczej
przybudówki i służy jako informacyjny przedsionek budynku
gospodarczego.
Wystawa stała zabiera odwiedzających w podróż, dzięki
której poznają pracę rolników na obszarze MondSeeLand.
Pochodząca z 1416 roku zagroda z budynkami gospodarczymi pełni teraz rolę skansenu i pozwala zobaczyć, jak wyglądał ten powszechny niegdyś w Mondsee rodzaj budownictwa. Gospodarstwo posiada oryginalne wyposażenie
i daje jedyną w swoim rodzaju możliwość poznania dawnego
świata rolników z Mondsee.
Adres: Hilfberg 6, 5310 Mondsee Tel.: +43 664 3406020
Otwarte: maj – wrzesień: wtorek – niedziela
październik: soboty, niedziele i święta
Pawilon palafitów
Pawilony powstały w Mondsee, Seewalchen i Attersee,
by ożywić tę niezwykłą kulturę sprzed 6000 lat. Przy nabrzeżu jeziora Mondsee można dowiedzieć się więcej na
temat badań nad osadami na palach oraz poznać ich wyniki.
Od 2011 roku osady na palach w Mondsee znajdują się na
liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie jest
możliwe w soboty po wcześniejszej rezerwacji w Towarzystwie Turystycznym.
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Kościół pielgrzymkowy Matki Boskiej Wspomożenia
Wiernych – kościół Hilfbergkirche
Początkowo kościół poświęcony był świętemu Ulrykowi.
Opat Amand Göbl zlecił przekształcenie dawnego
kościoła św. Ulryka w kościół Matki Boskiej Wspomożenia
Wiernych, by wyrazić swoją wdzięczność za to, że obszar
MondSeeLand został oszczędzony podczas wojny o sukcesję hiszpańską. Związany z Mondsee rzeźbiarz, Meinrad
Guggenbichler, stworzył dwa ołtarze i ambonę, a 2 lipca
1706 roku obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
został uroczyście przeniesiony z kaplicy opactwa do kościoła
i zawieszony w środkowej części ołtarza.
Wkrótce do kościoła w Mondsee zaczęło napływać coraz
więcej pielgrzymów, którzy śpiewali pieśni maryjne opowiadające o tym kościele. Kościół jest otoczony murem i znajduje się na wzniesieniu zwanym Hilfberg. Zwiedzając kościół nadal można natknąć się m.in. na domek kościelnego.
Adres: wzgórze Hilfberg, obok Muzeum Rolnictwa
5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166
Muzeum Kolei Lokalnej Salzkammergut
Muzeum Kolei Lokalnej Salzkammergut znajduje się w budynku kotłowni, który zachował się w stanie oryginalnym.
Można tu zobaczyć zdjęcia, plany i przedmioty dotyczące
ruchu kolejowego, który odbywał się w regionie do 1957 r.
Odrestaurowane lokomotywy i wagony sprawiają, że kolej
znów ożywa. O kolei lokalnej Salzkammergut mówiono niegdyś, że „porusza się powoli i rozważnie”. Prawdopodobnie
był to jeden z powodów jej likwidacji.
Adres: Seebadstraße 2, 5310 Mondsee
Otwarte: maj – czerwiec (soboty, niedziele i święta)
lipiec – sierpień (piątki, soboty, niedziele i święta)
Ogródki
Ciepły letni wieczór w ogródkach Mondsee spędzany na
obserwowaniu ruchu ulicznego i ucztowaniu w licznych
restauracjach i kawiarniach to gwarancja udanego pobytu.
W lipcu i sierpniu regularnie odbywają się koncerty miejscowych kapel oraz przedstawienia stowarzyszenia podtrzymywania tradycji ludowych D’Stoawandla, które zabawiają
gości spędzających czas w ogródkach.
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Żegluga Hemetsberger
Przystań bezpośrednio przy promenadzie jeziora
MondSeeLand można odkrywać z pokładu nowoczesnego
statku wycieczkowego „Herzog Odilo” lub nostalgicznego,
dębowego statku „Mondsee”. Rejsy odbywają się wielokrotnie każdego dnia od kwietnia do października. Rejs specjalny można zarezerwować przez cały rok. Wypożyczalnia
motorówek.
Żegluga Meindl
Przystań przy restauracji Mondsee
Codzienne rejsy statkiem „MS-MONDSEELAND”. Statek
oferuje miejsca dla 150 osób. Rejs statkiem jest możliwy
przez cały rok.
Szlak kulturalny
Wyznaczony przez gminę szlak kulturalny pozwala głębiej zanurzyć się w historii Mondsee. Biegnie on
w pobliżu wszystkich zabytków i ciekawych miejsc,
a na tablicach informacyjnych zaprezentowana jest
historia regionu w językach niemieckim i angielskim.

Bezpłatne WiFi Połącz się
z „FreeWifiMondsee”
i bezpłatnie korzystaj z Internetu

www.mondsee.at

